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№ 
Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімі 

Тақырыптар Оқу мақсаттары 

1 тоқсан 

1 7.1А Мәтінді есептерді 

математикалық 

модельдеу (8 сағ) 

 

Сызықтық теңдеуді шешу 

 

 

Қосымша шарттары бар сызықтық 

теңсіздіктерді шешу   

(берілген аралықта өрнектің ең үлкен немесе 

ең кіші мәнін таба алады);  

Мәтінді есептердің математикалық моделі  

Сызықтық теңдеулер, сызықтық теңсіздіктер 

және сызықтық теңдеулер жүйелерін құру 

арқылы мәтінді есептерді шешу 

7.2.2.1 

сызықтық теңдеуді зерттейді (түбірлердің санын анықтайды); 

7.2.2.5 

қосымша шарттары бар сызықтық теңсіздіктерді шешеді   

(берілген аралықта өрнектің ең үлкен немесе ең кіші мәнін таба 

алады);  
7.5.2.1 
мәтінді есептердің математикалық моделін құрайды; 
7.5.2.2  

сызықтық теңдеулер, сызықтық теңсіздіктер және сызықтық 

теңдеулер жүйелерін құру арқылы мәтінді есептерді шешеді; 

2 7.1В Бүтін 

көрсеткішті дәреже 

(18 сағ) 

 

 

Натурал көрсеткішті дәреже 

 

0, 1, 5 немесе 6-ға аяқталатын санның дәрежесі 

қандай цифрмен аяқталатынын анықтау 

Натурал көрсеткiшті дәреженің нәтижелерін 

болжау   

 

Сызықтық өлшемдерін өзгерткенде шаршының 

ауданы және кубтың көлемі қалай өзгереді 

Натурал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін 

қолдану 

7.2.1.1 

натурал көрсеткішті дәреженің анықтамасын біледі; 

7.1.2.2 

0, 1, 5 немесе 6-ға аяқталатын санның дәрежесі қандай цифрмен 

аяқталатынын анықтай алады; 

7.1.2.3 

оң сандарды натурал көрсеткiшті дәрежеге, терiс сандарды жұп 

және тақ көрсеткiшті дәрежеге  шығару нәтижелерін болжай 

алады және болжамдарды ережелер түрінде қалыптастыра алады; 

7.3.3.1 

сызықтық өлшемдерін өзгерткенде шаршының ауданы және 

кубтың көлемі қалай өзгеретінін бағалайды; 

7.2.1.3  

натурал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін біледі және 

қолданады; 

Бүтін көрсеткішті дәреженің анықтамасы және 

қасиеттері 

 

Дәреже көрсеткіші нөлге тең өрнектің 

негізіндегі айнымалылардың мүмкін мәндерін 

табу 

 

Бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттерін санды 

7.2.1.2 

бүтін көрсеткішті дәреженің анықтамасын және қасиеттерін 

біледі; 

7.2.1.4 

дәреже көрсеткіші нөлге тең өрнектің негізіндегі 

айнымалылардың мүмкін мәндерін табады; 

7.1.2.1 

бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттерін санды өрнектердің 



өрнектердің мәндерін табуда қолдану  мәндерін табуда қолданады; 

 

Тізбектер. Сандық тізбектің заңдылықтарын 

анықтау. 

7.2.3.1 

санды тізбектер туралы түсінігі бар; 

7.2.3.3 

құрамында бүтін көрсеткішті дәрежелер бар тізбектердің 

заңдылықтарын анықтайды және жетіспейтін мүшелерін табады; 

7.2.3.2 

заңдылықтарды жасайды және санды тізбектерді құрайды; 

 

Өте үлкен немесе өте кіші шамаларды жазу 

үшiн сандарды стандарт түрде жазуды енгізу.  

Санның стандарт түрі ұғымы, оның маңызды 

бөлігі және реті 

 

 

Шамаларды бір өлшем бірліктен басқа өлшем 

бірлікке аудару.  Жуық сан ұғымы 

Қоршаған ортадан алынған өте үлкен немесе 

өте кіші шамалармен байланысты есептерді 

шығару.  Өзіндік жұмыс. 

 

7.1.1.1  

өте үлкен немесе өте кіші шамаларды жазу үшiн сандарды 

стандарт түрде жазудың қажеттiлігiн түсiнеді (мемлекет 

халқының санын немесе молекула өлшемін жазу үшін); 

7.1.1.2. 

санның стандарт түрі ұғымын, оның маңызды бөлігін және ретін 

біледі; 

7.1.2.6 

стандарт түрде жазылған сандарды салыстыра алады; 

7.1.2.4 

сандарды стандарт түрде жаза алады және оларға арифметикалық 

амалдар қолдана алады; 

7.1.2.7 

шамаларды бір өлшем бірліктен басқа өлшем бірлікке аудара 

алады және нәтижені стандарт түрде жаза алады; 

7.1.1.3 

жуық сан, өрнектердің жуық мәні ұғымдарын біледі; 

7.1.2.5 

қоршаған ортадан алынған өте үлкен немесе өте кіші шамалармен 

байланысты есептерді шығара алады; 

3 7.1С Модуль таңбасы 

бар  сызықтық 

теңдеулер мен 

теңсіздіктер (9 сағ) 

Модуль таңбасы бар өрнектің ең үлкен 

және/немесе ең кіші мәнін анықтау 

( xaaxax − ,, түріндегі өрнектер) 

cbaх =  түріндегі теңдеулерді шешу; 

axaxaxax  ,,, түрінде берілген 

теңсіздіктерді координаталық түзуде нүктелер 

7.2.2.2 

модуль таңбасы бар өрнектің ең үлкен және/немесе ең кіші мәнін 

анықтайды  ( xaaxax − ,,  түріндегі өрнектер); 

7.2.2.3 

 cbaх =  түріндегі теңдеулерді шешеді; 

7.2.2.4 axaxaxax  ,,, түрінде берілген теңсіздіктерді 



жиынымен кескіндеу 

cbaxcbax  ,  түріндегі теңсіздіктерді 

шешу. 

координаталық түзуде нүктелер жиынымен кескіндейді; 

7.2.2.6 

теңсіздіктер жиынтығының және теңсіздіктер жүйесінің 

шешімдерін қалай табу керектігін түсінеді; 

7.2.2.8 cbaxcbax  , түріндегі теңсіздіктерді шешеді; 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ) 

2 тоқсан  

4 7.2А Алғашқы 

геометриялық 

мәліметтер (15 сағ) 

Негізгі геометриялық фигуралар түсінігі.  

Планиметрияның аксиомалары  

 

Кесінді, сәуле, бұрыш  

 

Түзу бойындағы нүктелерді ретімен 

орналастыру.  Фигураның конгруэнттілігі  

 

Кесінді. Кесінділердің қасиеттері  

Бұрыш. Бұрыштардың қасиеттері 

7.3.1.1 

негізгі геометриялық фигураларды біледі; 

7.3.1.3 

кесінді, сәуле, бұрыш анықтамаларын біледі; 

7.3.1.2 

планиметрияның аксиомаларын біледі; 

7.3.2.1 

түзу бойындағы нүктелерді ретімен орналастыра алады; 

7.3.1.4 

фигуралар теңдігін (конгруэнттілігін) түсінеді және қолданады; 

7.3.3.2 

кесінділердің қасиеттерін біледі және қолданады; 

7.3.3.3 

бұрыштардың қасиеттерін біледі және қолданады; 

Сыбайлас және вертикаль бұрыштар. Есептер 

шығару 

 

Түзуге жүргізілген перпендикулярдың 

жалғыздығы туралы теорема. 

Перпендикуляр түзулер.  Есептер шығару 

7.3.2.2 

сыбайлас және вертикаль бұрыштар анықтамаларын біледі, 

оларды анықтай және кескіндей алады; 

7.3.2.3 

вертикаль және сыбайлас бұрыштардың қасиеттерін қолданады; 

7.3.2.19  

түзуге жүргізілген перпендикулярдың жалғыздығы туралы 

теореманы дәлелдейді; 

5 7.2В Көпмүшелер (13 

сағ)   

Бірмүше ұғымы, бірмүшенің коэффициенті 

мен дәрежесін анықтау  

 

Бірмүшелерге амалдар орындау 

7.2.1.5 

бірмүше ұғымын біледі,  бірмүшені стандарт түрде жаза алады 

және оның коэффициенті мен дәрежесін анықтай алады; 

7.2.1.6 

бірмүшелерге амалдар орындай алады; 

Көпмүше ұғымы және оның дәрежесі. 

Көпмүшенің стандартты  түрі 

7.2.1.7 

көпмүше ұғымын біледі, көпмүшені стандарт  түрде жаза алады 



19-20.  Сандармен байланысты есептерді 

шығару үшін ,10 baab +=  cbaabc ++= 10100  

жазуларын қолдану 

және оның дәрежесін анықтай алады; 

7.2.1.8 

сандармен байланысты есептерді шығару үшін  

,10 baab +=  cbaabc ++= 10100  

жазуларын қолдана алады; 

Көпмүшелерді қосу және азайту.  

 

Көпмүшені бірмүшеге көбейту және бөлу 

 

 

Көпмүшелерді көбейту  

 

( )( ) ,bdbcadacdcba +++=++

( )( ) bdadbcacdcba −−+=−+ түріндегі 

көбейтінділерді тіктөртбұрыштардың 

аудандары түрінде өрнектеу. 

7.2.1.9 

көпмүшелерге қосу және азайту амалдарын орындай алады; 

7.2.1.11 ( ) acabcba +=+ ,  ( ) adacabdcba ++=++  

түріндегі көбейтінділерді тіктөртбұрыштардың аудандары  түрінде 

өрнектеп түсіндіреді; 

7.2.1.10 

көпмүшені бірмүшеге көбейтеді; 

7.2.1.13 ( )( ) bdbcadacdcba +++=++ , 

( )( ) bdadbcacdcba −−+=−+ түріндегі көбейтінділерді 

тіктөртбұрыштардың аудандары түрінде өрнектеп түсіндіреді; 

7.2.1.12 

көпмүшелерді көбейте алады; 

6 7.2С Статистика 

элементтері (8 сағ) 

Бас жиынтық, кездейсоқ  таңдама, 

вариациялық қатар, нұсқалық  ұғымдары 

7.4.4.5  

бас жиынтық, кездейсоқ  таңдама, вариациялық қатар, нұсқалық  

ұғымдарын біледі; 

Нұсқалықтың абсолютті және салыстырмалы 

жиіліктерін есептеу   

Деректерді кесте түріне келтіру.  

Статистикалық деректерді жинау  және кесте 

түрінде көрсету.  Кестедегі деректерді 

қайшылықсыздыққа тексеру     

Бірнеше сандардың арифметикалық ортасы, 

қарыш, медиана, мода түсініктері.  

Статистикалық сипаттаудың 

(характеристикалық ортаны) ортасын есептеу. 

7.4.4.6 

нұсқалықтың абсолютті және салыстырмалы жиіліктерін 

есептейді; 

7.4.4.2 

статистикалық деректерді жинайды және кесте түрінде көрсетеді; 

7.4.4.1 

таңдаманы жиілік кестесі түрінде көрсетеді; 

7.4.4.7 

кестедегі деректерді қайшылықсыздыққа тексереді; 

Дөңгегелек және бағанды диаграммалар 

тұрғызу. Диаграммаларды оқу және анализ 

жасау.  

 

«EXCEL» бағдарламасында диаграммалар 

тұрғызу. 

7.4.4.3 

таңдаманың нәтижесін жиіліктер полигоны түрінде, соның ішінде 

бағдарламалық қамтамасыздандыруды қолданып ұсынады; 

7.4.4.4 

кесте немесе жиіліктер полигоны түрінде берілген статистикалық 

ақпаратты талдайды; 



Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ) 

3 тоқсан  

7 7.3АҮшбұрыштар (15 

с) 

Үшбұрыштың анықтамасы. Үшбұрыштың 

түрлері.  

 

Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі.  

 

Үшбұрыштың медианасы, биссектрисасы және 

биіктігі. Өздік жұмыс.  

 

Үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі. 

 

Үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі. 

 

Үшбұрыштар теңдігінің белгілерін 

пайдаланып,есептер шығару.  

7.3.1.5 үшбұрыштың анықтамасын біледі, оның  түрлерін 

ажыратады; 

7.3.2.6 үшбұрыш медианасының, биссектрисасының, биіктігінің, 

орта перпендикулярының,  орта сызығының анықтамаларын 

біледі және оларды кескіндей алады; 

7.3.2.7 сүйір, тік және доғал бұрышты үшбұрыштардың 

биіктіктерінің орналасуын салыстырады; 

7.3.2.4 үшбұрыштар теңдігінің белгілерін біледі және дәлелдейді; 

7.3.3.4 үшбұрыштар теңдігінің белгілерін қолданып, есептеуге 

және дәлелдеуге есептерді шығарады; 

Тең бүйірлі үшбұрыштың қасиеттері. Тең 

қабырғалы үшбұрыш.  

 

Есептер шығару. 

7 7.3.2.10 

тең бүйірлі үшбұрыштың қасиеттері мен белгілерін біледі және 

қолданады; 

7.3.3.5 

тең қабырғалы үшбұрыштың қасиеттерін біледі және есептер 

шығаруда қолданады; 

8 7.3В Қысқаша 

көбейту формулалары 

(17 сағ) 

Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару.  

 

Топтау әдісі.  

 

 

7.2.1.14 

алгебралық өрнектерді ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару 

арқылы көбейткіштерге жіктей алады 

( ) ( ) ( ) ( )( );3,10,14102
22222 abbacbcbabaabba −+−+++−+  

7.2.1.15   

топтау тәсілімен көпмүшелерді көбейткiштерге жiктей алады; 

 Квадраттар айырмасы. Екімүшенің қосындысы 

мен айырмасының квадраты.  

 

Кубтардың қосындысы және айырмасы. 

 

Қосынды мен айырманың кубы.  

 

Алгебралық өрнектерді түрлендіру.  

 

7.2.1.19 

( )( ) ( )2, bababa +− түріндегі көбейтінділерді 

тіктөртбұрыштардың аудандары түрінде өрнектеп түсіндіреді; 

7.2.1.17 

қысқаша көбейту формулаларын  

( )( )

( ) 222

22

2

;

bababa

bababa

+=

+−=−
 



Тиімді және ауызша есептеу үшін қысқаша 

көбейту  формулаларын  қолдану; 

( ) ( )

;1599140

1401404139

22 =−=

=+−=
 

 

Көпмүшелерге амалдар қолдану арқылы 

өрнектің берілген санға еселік болатынын 

дәлелдеу ( Nn мәнінде ( ) 22
43 nn −−  өрнектің 

мәні 8-ге еселік болатынын дәлелдеу) 

 

 

Қысқаша көбейту формулалары көмегімен 

көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу  

 біледі және қолданады; 

7.2.1.18 

қысқаша көбейту формулаларын  

( )( )
( ) 32233

2233

33

;

babbaaba

babababa

+=

+= 
 

біледі және қолданады; 

7.2.1.20 

көпмүшелерге амалдар қолдану арқылы және қысқаша көбейту 

формулалары көмегімен алгебралық өрнектерді түрлендіреді; 

7.2.1.16  

қысқаша көбейту формулалары көмегімен көпмүшелерді 

көбейткіштерге жіктей алады; 

7.2.1.22 

көпмүшелерге амалдар қолдану арқылы өрнектің берілген санға 

еселік болатынын дәлелдейді ( Nn мәнінде ( ) 22
43 nn −−  

өрнектің мәні 8-ге еселік болатынын дәлелдеңіз); 

7.2.1.21 

тиімді және ауызша есептеу үшін қысқаша көбейту  

формулаларын  қолданады, мысалы, 

( ) ( ) ;15991401401404139 22 =−=+−=   

9 

 

 

7.3С Түзулердің 

параллельдігі (16 сағ) 

Екі түзу мен қиюшы қиылысқандағы 

бұрыштар 

7.3.2.11 екі түзу мен қиюшы қиылысқандағы бұрыштарды танып 

біледі (айқыш, ішкі тұстас, сәйкес бұрыштар); 

Түзулердің параллельдігінің белгілері.  

 

Түзулердің параллельдігінің белгілеріне 

есептер шығару. Өзіндік жұмыс  

   

7.3.2.20  параллель түзулердің  қасиеттерін дәлелдейді; 

7.3.2.21  есептер шығаруда параллель түзулердің қасиеттерін 

қолданады; 

7.3.2.12  түзулердің параллельдігінің белгілерін дәлелдейді; 

7.3.3.6 түзулердің параллельдігінің белгілерін қолданып, 

есептеуге  және дәлелдеуге берілген есептерді шығара алады;   

Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы 

туралы теорема  

 

Есептер шығару. 

7.3.2.13  үшбұрыш бұрыштарының қосындысы туралы теореманы 

және одан шығатын салдарларды дәлелдейді; 

7.3.3.7  үшбұрыш бұрыштарының қосындысы туралы теореманы 

және одан шығатын  салдарларды қолданып, есептеуге  және 

дәлелдеуге берілген есептерді шығарады; 

7.3.2.14  үшбұрыш бұрыштарының қосындысы туралы теорема 

негізінде тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгісін қорытып 



шығара алады; 

Үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы 

теорема. 

 

Үшбұрыш теңсіздігі.  

 

Перпендикуляр, көлбеу және көлбеудің 

проекция 

7.3.2.16  үшбұрыштың сыртқы бұрышының анықтамасын біледі; 

7.3.2.17   үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы 

дәлелдейді; 

7.3.2.18   үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы 

қолданып  есептер шығара алады; 

7.3.2.8    үшбұрыштың қабырғаларын және бұрыштарын 

салыстырады (үлкен қабырғаға қарсы үлкен бұрыш жатады және 

керісінше...); 

7.3.2.9   үшбұрыш теңсіздігін біледі және қолданады; 

7.3.1.7  перпендикуляр, көлбеу және көлбеудің проекциясы 

ұғымдарын біледі; 

Үшбұрыштардың теңдік белгілері  7.3.2.5  үшбұрыштардың теңдік белгілері негізінде тікбұрышты 

үшбұрыштардың теңдік белгілерін дәлелдейді; 

7.3.2.15  есептер шығаруда тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің 

белгілерін қолданады; 

Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері (300 

бұрышқа қарсы жатқан катеттің қасиетін 

қолдану). 

7.3.3.8 тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін біледі; 

7.3.3.9   

300 бұрышқа қарсы жатқан катеттің қасиетін қолданып, есептеуге 

және дәлелдеуге есептерді шығарады; 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ) 

4 тоқсан 

10 7.4А Функция. 

Функция графигі 

(13 сағ) 

 

Функция және функцияның графигі ұғымы. 

Функцияның берілу тәсілдері 

 

Функцияның анықталу облысы және мәндер 

жиыны. 

7.5.1.1 

функция және функцияның графигі ұғымдарын біледі;  

7.5.1.2 

 функцияның берілу тәсілдерін біледі; 

7.5.1.4 

функционалды және функционалды емес тәуелділіктерді танып 

біледі; 

7.5.1.3 

функцияның анықталу облысы және мәндер жиынын анықтайды; 

Сызықтық функция. Тура пропорционалдық. 

Графиктер. 

 

Функцияның графигін оқу. 

 

7.5.1.9  

kxy =  функцияның анықтамасын біледі, оның графигін салады 

және оның k-ға  қатысты орналасуын болжайды; 

7.5.1.10  

bkxy +=  сызықтық функцияның анықтамасын біледі, оның 



Сызықтық функция графигінің координаталар 

осьтерімен қиылысу нүктелері. Графикпен 

берілген  bkxy +=  сызықтық функциясының  

k мен b коэффициенттерінің таңбалары. 

Өзіндік жұмыс  

графигін салады және оның k мен b-ға қатысты орналасуын 

болжайды; 

7.5.1.8  

ақпарат жинайды және оны графиктің көмегімен талдайды 

(қозғалыстың графигі немесе температура өзгеруінің графигі); 

7.5.1.11  

сызықтық функция графигінің координаталар осьтерімен қиылысу 

нүктелерін табады (графикті салмай); 

7.5.1.14  

графикпен берілген bkxy +=  сызықтық функциясының  k мен b 

коэффициенттерінің таңбаларын анықтайды; 

Сызықтық функциялардың графиктерінің 

өзара орналасуы 

7.5.1.12  

k мен b мәндеріне қатысты bkxy += түріндегі сызықтық 

функциялардың графиктерінің өзара орналасуын сипаттайды және 

негіздей алады;  

7.5.1.13 

графигі берілген функция графигіне параллель болатын немесе 

онымен қиылысатын  сызықтық функцияны бере алады; 

Теңдеулер жүйелерін графиктік әдіспен шешу 7.2.2.7 

теңдеулер жүйелерін графиктік әдіспен шешеді; 

  

( ) xyk
x

k
yaxyaxy ==== ,0,, 32

 

түріндегі функциялар 

7.5.1.16 
32 , axyaxy ==  түріндегі функциялардың графиктерін 

салады және олардың a-ға қатысты орналасуын болжайды; 

7.5.1.17 

( )0, = k
x

k
y  функциясының графигін салады және оның k-ға  

қатысты орналасуын болжайды; 

7.5.1.15 ( )0,, 32 === k
x

k
yaxyaxy түріндегі функциялардың 

қасиеттерін біледі; 

7.5.1.7 xy = функциясының графигін салады; 

Шынайы өмірдегі үдерістердің графиктерін 

оқу және  интерпретациялау 

7.5.1.5 

графиктерді пайдаланып шамаларды табады және зерттейді, 

функция графигін түсіндіре алады, функцияның аргументке 

тәуелділігін анықтай алады; 

7.5.1.6 



кестелік берілгендер көмегімен графиктерді салады; 

11 7.4В Шеңбер. 

Геометриялық 

салулар (17 сағ) 

Шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері  

 

Диаметр мен хорданың перпендикулярлығы 

туралы теорема   

 

Шеңбердің диаметрі мен хорданың 

перпендикулярлығының қолданылуына есеп 

шығару.  

7.3.1.6  

шеңбердің, дөңгелектің және олардың элементтері мен 

бөліктерінің  анықтамаларын біледі; 

7.3.2.25  

диаметр мен хорданың перпендикулярлығы туралы теореманы 

дәлелдейді және қолданады; 

Түзу мен шеңбердің, екі шеңбердің өзара 

орналасулары.  

 

Шеңбердің жанамасы мен қиюшысы 

7.3.2.22   

түзу мен шеңбердің, екі шеңбердің өзара орналасуларының 

жағдайларын зерттейді; 

7.3.1.9 

шеңберге жанама және қиюшы ұғымдарын біледі; 

Геометриялық орын әдісі 

 

Үшбұрышқа сырттай және іштей сызылған 

шеңберлер 

 

Үшбұрышқа сырттай және іштей сызылған 

шеңберлер центрі туралы теоремалар   

7.3.1.10 

нүктелердің геометриялық орны және геометриялық орын әдісінің 

анықтамаларын біледі; 

7.3.1.8   

кесіндінің  орта перпендикуляры мен бұрыш биссектрисасының   

анықтамаларын нүктелердің геометриялық орны ретінде біледі; 

7.3.1.11  

үшбұрышқа сырттай және іштей сызылған шеңберлердің 

анықтамаларын біледі; 

7.3.2.26  

үшбұрышқа сырттай және іштей сызылған шеңберлер центрі 

туралы теоремаларды дәлелдейді; 

Циркуль мен сызғыштың көмегімен берілген 

бұрышқа тең бұрышты,  бұрыштың 

биссектрисасын, кесіндіні қақ бөлуді, берілген 

түзуге перпендикуляр түзу жүргізуді салу 

Берілген элементтері бойынша үшбұрыштар 

салу  

7.3.2.23  

циркуль мен сызғыштың көмегімен берілген бұрышқа тең 

бұрышты,  бұрыштың биссектрисасын, кесіндіні қақ бөлуді, 

берілген түзуге перпендикуляр түзу жүргізуді сала алады; 

7.3.2.24  

берілген элементтері бойынша үшбұрыштар сала алады; 

12 7.4С Алгебралық 

бөлшектер 

(13 сағ) 

Алгебралық бөлшек.  Алгебралық бөлшектің 

анықталу облысы.  

7.2.1.23 

алгебралық бөлшектің анықтамасын біледі;  

7.2.1.24 

алгебралық бөлшектің мәні айнымалылардың барлық мәндері 

үшін  анықтала бермейтіндігін түсінеді;  



 

7.2.1.25 

алгебралық бөлшектегі айнымалының мүмкін мәндер жиынын 

таба алады; 

Алгебралық бөлшектің негізгі қасиеттері. 7.2.1.26 

алгебралық бөлшектің негізгі қасиетін қолданады 

;0,0, = cb
b

a

bc

ac
 

Алгебралық бөлшектерді  қосу   

Алгебралық бөлшектерді  азайту. Өзіндік 

жұмыс 

Алгебралық бөлшектерді көбейту 

Алгебралық бөлшектерді бөлу 

Алгебралық бөлшектерді қысқарту. 

Алгебралық бөлшектер бар өрнектерді 

ықшамдау  

Алгебралық бөлшектері бар өрнектерді 

түрлендіру 

Мәтіндік есептерді шешу 

7.2.1.27 

алгебралық бөлшектерді  қосуды және азайтуды орындайды; 

7.2.1.28 

алгебралық бөлшектерді  көбейтуді және бөлуді орындайды; 

7.2.1.29 

алгебралық бөлшектері бар өрнектерді ықшамдайды; 

7.5.2.3   

көпмүшелерге амалдар қолдану арқылы мәтінді есептердің 

шарттары бойынша теңдеулер құрастырады және шығара алады; 

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (2 сағ) 


